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INGYENES!

Interjú 21. Széles a Tisza
dr. Vinnai Győző
Város Önkormányzata, a Városi Könyvtár
egyéniTiszalök
országgyűlési
és a Művelődési Ház és a település intézményei, civil
képviselővel
szervezetei összefogásával az idén májusban már 21.
alkalommal került megrendezésre a hagyományőrző
találkozó 2.
és oldal
a népi ételek versenye.
Ebben az évben új kihívást jelentett számunkra,

Képviselő-testületi
határozat a
kötelező betelepítési
kvótáról
3. oldal
Tájékoztatás
a START
Mezőgazdasági
programról
5. oldal
Görbedi Miklós
Bátyám emlékére!
7. oldal

hogy a város központjában elkészült új főtéren mutatkoztak
be néptáncosok, népdalénekesek, illetve a főzőcsapatok
és népművészek is. Igyekeztünk minden szempontot
figyelembe venni és mindenki számára a legideálisabb
Kajakos életképek
helyet megtalálni, ami nem volt egyszerű feladat, hiszen
teljesen új volt a helyszín, nem volt előzetes tapasztalatunk
9 - 10. kapcsolatosan,
oldal
a beosztással
mindent menetközben kellett
kidolgoznunk, kialakítanunk, alkalmazkodva a felmerülő
kérdésekhez és kívánságokhoz.
Előzőleg sokan aggodalmukat fejezték ki, hogy
mennyire felel meg a tér a rendezvény kívánalmainak, de
A hónap
olvasója
szerencsére
már
aznap kiderült, hogy ez a helyszín kiválóan
alkalmas ilyen rendezvények lebonyolítására, a látogatók
nagyon szerették
11. oldala kulturált, városias, szép környezetet, a
kiállítók és a főzőcsapatok pedig örültek, hogy ráláttak a
színpadon folyó műsorra, amelyre a gimnázium területén
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sajnos nincs lehetőség, a hely adottságai miatt.
A műsor 10 órakor kezdődött az új közösségi tér
avatásával, ahol Lőrinczyné Harászi Andrea református
lelkész, Bacsó János görögkatolikus parókus és Földes
Gábor római katolikus plébános közösen imádkoztak az
új beruházás sikeres működéséért. Ezt követően Gömze
Sándor polgármester úr üdvözölte a megjelenteket, majd a
Népi ételek főzőversenyének a megnyitójával folytatódott a
program.
A szakmai zsűri elnöke Tóthné Medved Zsuzsanna,
a Magyar Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és
Környéke Regionális Szervezetének az elnöke és tagjai
Molnár László nyugdíjas pedagógus és Taksár Ferenc a
Szabadtűzi Lovagrend Lovagja a főzőverseny ételeinek
értékelésekor igen nehéz helyzetben volt, hiszen kiválónál
kiválóbb fogásokkal érkeztek a főzőcsapatok. A 10 csapattól
érkezett az elmaradhatatlan szabolcsi- és szatmári töltött
káposzta, babgulyás, tiszai halászlé, sült hal, csöröge,
csülökpörkölt, erdélyi mics, toros káposzta, marhapörkölt és
a zúzos lé.
A színpadi produkciók délután kezdődtek, a
Kemecsei a Hangvarázs énekkar fellépésével, akik
színvonalas műsorral készültek a rendezvényre.
Alpolgármester asszonyuk is elkísérte őket, reméljük
jövőre is eljönnek hozzánk. A Hajdúnánási Szalmakalap
Citeraegyüttes summás, párválasztó és májusfaállító
dalokkal szórakoztatta a közönséget.
Folytatás a 2. oldalon
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A tiszadobi kis néptáncosok délután ropták a
színpadon, vezetőjük Szabó Péterné Ilike, köszönjük
neki, hogy évek óta visszajárnak rendezvényünkre és

gyönyörködhetünk a táncos gyerekekben.
Természetesen, mint mindig, a Tiszalöki Kossuth
Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
növendékei is felléptek, a furulyások Fekete Miklós
művésztanár, a néptáncosok pedig Kozákné Szűcs Andrea
tanítónő felkészítésével.
Eddig egyetlenegy Széles a Tiszáról sem hiányzott
a Tiszalöki Népzenei Együttes és a Tiszalöki Asszonykórus,
Cziczerné Darai Erzsébet tanárnő vezényletével, így
volt ez most is, Zalai szerelmes népdalokat a Tiszáról és
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Nagykunsági népdalokat hallhatott tőlük a közönség.
Ebben az évben a Demecseri Rétközi
Hagyományőrző Pendelyes Néptánccsoport műsorát
láthattuk, ahol a 4 évestől a 70 évesig ropják a táncot
jókedvvel, öröm volt látni ezt a lelkes csoportot. Ezt
követően egy hangulatos táncházba próbálhatták ki magukat
a rendezvény látogatói.
15 órától Dr. Szabó Tünde sportért felelős
államtitkár, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és
Gömze Sándor polgármester köszöntőjét halhattuk, amelyet
a főzőverseny eredményhirdetése követett.
A rendezvény két színvonalas koncerttel zárta a
kapuit Dánielfy Gergő és az utazók és a Veszelka kommandó
fokozta a hangulatot, a közönség megelégedésére.
Nagyon szépen köszönjük a támogatást:
A Tiszalökért Közalapítványnak, Tiszalök Város
Önkormányzatának és Gömze Sándor polgármester úrnak,
a Városüzemeltetési Intézménynek, a Tiszalöki Polgárőr
Egyesületnek, a főzőcsapatoknak, a népművészeknek, a
fellépőknek, a felkészítő pedagógusoknak, és mindenkinek,
aki közreműködött a rendezvény sikeres lebonyolításában.
Bízunk benne, hogy városunk új főterén még
sok-sok ilyen sikeres rendezvényt fogunk szervezni az
elkövetkezendő években, a tiszalökiek nagy örömére.
A Városi Könyvtár és Művelődési Ház dolgozóinak
nevében:
Tölgyesi Attiláné igazgató

XXI. „SZÉLES A TISZA” TÉRSÉGI HAGYOMÁNYŐRZŐ TALÁLKOZÓ ÉS NÉPI ÉTELEK
FŐZŐVERSENYE rendezvény- Tiszalök.
Zsűri elnök: Tóthné Medved Zsuzsanna a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyíregyháza és Környéke
Regionális Szervezetének az elnöke, zsűri tagjai Molnár László nyugdíjas tanár, valamint Jómagam voltam. 10 csapat
nevezetett a főzőversenyre.
I. helyezett: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal, Étel: Zúzos lé
II. helyezett: Eszi vagy nem eszi csapat. Erdélyi mics és saslik
III. helyezett: Tiszalöki Új Élet Horgászegyesület, Étel: Halászlé
Közönségdíj - Legtöbb eladott kóstolójegy: Csipet-csapat
A többi résztvevő csapat különdíjban részesült.
Az első helyezett recept: Zúzos lé
A Szentmihályi Zúzos lé a helyi értéktárban is szerepel a tyúkhúsleveshez
leginkább hasonlítható ételkülönlegesség, az egyedi fűszerezése mellett
csirkehúst, zöldségeket, zúzát, csirkemájat, pirított eperlevelet, rizst is
tartalmaz, amelytől íze és állaga is igazán egyedi és különleges. Az étel
a helyi múzeum néprajzi gyűjtése alapján a szentmihályi régi paraszti
lakodalmak és családi eseményekkor került az ünnepi asztalra.
SZENTMIHÁLYI ZÚZOS LÉ (TISZAVASVÁRI ZÚZOS LÉ)
http://www.tiszavasvari.hu/hagyomanyaink_utjan
Elkészítése: A szokásos módon tyúkhúslevest készítünk. A léből egy
részt elkülönítünk, külön e lében rizst puhára főzünk. A megfőtt húsokat,
zöldségeket, zúzát, májat apró kockákra vágjuk. Frissen gyúrt, nyújtott
tésztából apró eperlevelet készítünk, amit kevés forró olajon aranysárgára
pirítunk.
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Tálalása:
Mind az eperlevelet, mind a rizst, mind az apróra vágott belsőségeket és húst is külön tálaljuk.
A leveses tányérba előbb főtt rizst szedünk, amit forró levessel felöntünk. A zúzott (aprított) húsok és a főtt zöldségek
csak eztán kerülnek a lébe, végül a tetejét pirított tésztával szórjuk meg. Az erős ízesítésű levest szeretők kedvére csípős
paprikát is tálalhatunk mellé.
Tüzetek soha ki ne aludjon!

TAKSÁR FERENC - zsűritag
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KÖZLEMÉNY - Közel 20 ezer család kapja vissza otthonát az eddig beérkezett adatok szerint
A kormány az Eszközkezelőn keresztül hét év alatt 36 ezer családot mentett meg, és a bankok által korábban
elvett lakások nagyon kedvezményes visszavásárlását teszi lehetővé az Eszközkezelő ügyfeleinek. A lehetőséggel az
időarányosan beérkezett és feldolgozott nyilatkozatok alapján közel 20 ezer család kapja vissza otthonát.
A kormány célja, hogy minden ember saját otthonban élhessen. Ennek érdekében tette lehetővé, hogy a Nemzeti Eszközkezelő
programban résztvevők rendkívül kedvező feltételek mellett visszavásárolják ingatlanukat. Az intézkedés 32 500 családot, több
mint 150 ezer embert érint. Ők azok, akik a NET programnak köszönhetően úgy menekültek meg többmilliós hiteltartozásuktól,
hogy továbbra is az otthonukban maradhattak. Az állam ugyanis az Otthonvédelmi Akcióterv részeként, 2011-ben elindított
NET program keretében megvásárolta az akkori hiteladósok, köztük számos gyermekes család ingatlanát és évek óta biztosítja
számukra a bérlés lehetőségét. A NET Zrt. 2019. február 20-tól március 31-ig küldte ki a tájékoztató leveleket az érintett
ügyfeleknek, akiknek a kézhezvételtől számított 60 napon belül kellett, illetve kell nyilatkozniuk arról, hogy egyösszegben
vagy részletfizetéssel vásárolják vissza lakásukat, esetleg továbbra is bérlők maradnak. Az utolsó nyilatkozatok beérkezése
legkésőbb május végéig várható. A mai napig időarányosan közel 20 ezer ügyfél, azaz az érintettek 65 %-a küldte vissza a
nyilatkozatot. Ezek alapján a rendkívül kedvező visszavásárlás lehetőségével az érintettek 90%-a kíván élni. Kijelenthető,
hogy a részletfizetés a legkedveltebb konstrukció (71%), de jelentősnek tekinthető (19%) az egyösszegű visszavásárlásra
vonatkozó nyilatkozatok száma is. Mindez alátámasztja, hogy a gazdasági növekedés eredményeként, valamint a kormány
által az elmúlt időszakban bevezetett számos, a családok megélhetését javító intézkedéseknek köszönhetően a bérlők túlnyomó
többségének helyzete az elmúlt években jelentős mértékben stabilizálódott, ez pedig lehetővé teszi, hogy újra tulajdonosaivá
váljanak a bankok által korábban elvett otthonaiknak. A NET Zrt. a továbbiakban is folyamatosan fogadja a nyilatkozatokat
és az ügyfélszolgálati pontokon szükség esetén segítséget nyújt az érdeklődők számára. Továbbra is nagyon fontos, hogy az
érintettek - bármelyik lehetőséget is választják - mindenképpen nyilatkozzanak a tájékoztató átvételét követő 60 napon belül.
NVTNM - Sajtó és Kommunikációs Főosztály

Elindult „ A nemzet háziorvosa” pályázat!
Kilencedszer dördült el a startpisztoly, és indult újra április
29-én a háziorvosok és munkatársaik, a nővérek presztízsét
és megbecsülését erősítő pályázat az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Egészségügyért Felelős
Államtitkárságának
égisze
alatt,
folytatva a nemes versengés sokéves
hagyományait. Az egykori „Az év
praxisa a Kápát- medencében” pályázat
neve megújult, koncepciója azonban
változatlan. A hírt Dr. Horváth
Ildikó államtitkár - a zsűri elnöke
- jelentette be a pályázat budapesti
sajtótájékoztatóján. Az elmúlt években 8 esztendő alatt
több mint 1600 hazai és határon túli remek háziorvos, és
legalább ennyi nővér élvezhette páciensei és tágabb környezete
elismerését, vehetett részt a nemes versengésben. Közülük 160an vehették át „Az év praxisa a Kárpát-medencében „kitüntető
elismerést, amit idén „ A nemzet háziorvosa” váltott fel. A
hosszú évek hagyományaival büszkélkedő pályázatra 2018-ban
majd 300 ajánlás érkezett. A kiírók szeretnék, ha a médiában
nemcsak az jelenne meg, hogy a betegeiket elhanyagoló orvosok
és nővérek a magyar egészségügy szereplői, hanem az is, hogy
a hivatásuknak élő háziorvosok és nővérek vannak többen!
A pályázat idén is az emberséges és szakmailag is elhivatott
gyógyítókra, a példaértékű háziorvos-beteg kapcsolatokra, a
felnőtt és gyermek háziorvosok kitartó, szolgálatkész munkájára
szeretné irányítani a szélesebb nyilvánosság figyelmét, határon
innen és határon túl. Az orvosokat elsősorban pácienseik
ajánlhatják. Ugyanakkor várják az önkormányzatok,

polgármesteri hivatalok, alapítványok, iskolák, idős
otthonok, egyházkerületek, szerkesztőségek ajánlásait is,
hiszen a tavalyi nyertesek ajánlói között ott volt például Györe,
Arló, Újszilvás, Sándorfalva polgármestere, a Kárpátaljai
Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, a Nyírmihálydi és
a marosvásárhelyi református lelkész, a Kárpáti Igaz Szó
szerkesztősége, valamint a Házi
Gyermekorvosok Egyesülete is. A
pályázat portáljának archívumában
olvasható szép és megható történetek
főszereplői között akadt családorvos,
aki az utolsó percben is ott ült rákos
betege mellett és fogta a kezét, olyan
is, aki aki házhoz viszi a recepteket,
ha kell, kiváltja a gyógyszert, de
olyan is, aki megszervezi az utazást a szűrővizsgálatokra,
és éjszaka is számíthatnak rá betegei. A zsűri tagjai: Dr.
Horváth Ildikó, az EMMI egészségügyért felelős államtitkára,
Berszán Lajos gyimesi plébános, Béres Klára, a Béres
Alapítvány elnöke, Dr. Farsang Csaba professzo,r a Magyar
Hypertonia Társaság örökös, tiszteletbeli elnöke, Dr. Lőrinczi
Zoltán a Kárpát-medencei magyar oktatás fejlesztéséért
felelős helyettes államtitkár, Dr. Rurik Imre professzor a
Debreceni Egyetem Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi
Tanszékének vezetője, Sztankó Péter, a Webbeteg és a DRportál
képviseletében, valamit Tóth Róbert az Egis belkereskedelmi
igazgatója. A zsűri döntése után a páciensek majd két héten át
szavazhatnak interneten a bíráló bizottság által kiválasztott tíz
magyarországi és tíz határon túli háziorvosra.
A háziorvosról és a nővérről szóló történeteket idén is a
www.evpraxisa.hu honlapon várják a szervezők szeptember
14-ig!

2019. május

TISZALÖKI HÍRLAP

5

A postai szolgáltatásról
4447 KISFÁSTANYA
Nevezett városrészen 1948-tól az idén március végéig eltelt évek során teljes körű
postai szolgáltatás volt az itt élő lakosok számára. Az április 1-től bevezetésre
került úgynevezett „mobilpostai-szolgálat” nagyon sok kellemetlenséget, gondot
okozott az elmúlt két hónap alatt. Nap, mint nap az tapasztalható, hogy az új
szolgáltatás színvonala a mélypontra került, és messze elmarad a korábbi elte3lt
évek során itt biztosított postai ellátástól. Felháborító, hogy az utolsó munkanapon
villámgyorsan minden kézbe vehető, mozdítható eszközt és berendezést elvittek. A jelenlegi postai ügyintézés, felvétel erősen
korlátozott formában az eredeti volt postai épület mellett, és kint az utcán történik. Személygépkocsi lehúzott ablakán keresztül
végzi a posta munkatársa nagyon kedvezőtlen munkakörülmények mellett, és igen korlátozott mértékben tud csak az odaérkező
ügyfelek rendelkezésére állni. A korábbi években a postai kirendeltségen dolgozó munkatársaik teljes körű szolgáltatással álltak
az ügyfeleik rendelkezésére, és itt Kisfástanyán megkapták ugyanazt az ellátást, mint
amit más postákon. A Magyar Posta Zrt. felső szintű vezetői legyenek az ügyfeleikért,
és nem pedig ellenük hozzanak számukra kedvezőtlen intézkedéseket. A szolgáltatás
színvonala a korábbiakhoz hasonlóan sehol, egyetlen településen sem csökkenhet. Segíts Istenem!
Törekedjenek a minőség biztosításra. Javaslom Tiszalök Város Önkormányzatának,
szíveskedjenek a továbbiakban is a posta rendelkezésére bocsátani az épületet. hogy Változik a világ,
a településen élők bent, ott azon a korábbi helyen, az elmúlt évekhez hasonlóan teljes Változnak az emberek,
körű postai szolgáltatást tudjanak igénybe venni. Személyesen is tapasztaltam az elmúlt Rossz irányba sajnos
hetek során, hogy viharos erejű hideg szélben, esőben a személygépkocsi ablakát lehúzva De erről ki tehet?
nagyon nehéz körülmények mellett végezte a szolgáltatást a posta munkatársa az utcai
tartózkodási helyén. Többen is megkérdezték tőlem az ismerőseim, hohy mi lesz majd
Kettészakadt az ország,
itt zord téli napokon, dermesztő hidegben, hóesésben, vagy hóviharban. Tisztelettel
Gazdagra, szegényre,
kérem Tiszalök Város Önkormányzatát, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy
Kisfástanyán a korábbi épületben az elmúlt évekhez hasonló formában történjen a A gazdagok palotában,
postai ügyintézés, a felvétel valamint a kézbesítés. Legyenek tekintettel az itt élő sok A szegények tengődnek…
idős személyekre is. Javaslom továbbá a Magyar Posta Zrt. felső vezetőinek a korábbi
Istenhez szólok, figyeljen!
(elhamarkodott) döntésük felülvizsgálatát is.
Tisztelettel: Luczák András - egy környékbeli régi ügyfél

Tájékoztatás
A postai szolgáltatásról Kisfástanya – felvetésre
A Magyar Posta képviselője 2019. február 13-án megkereste az Önkormányzatot
és a Tiszalök-Kisfástanya lakott külterületen napi két órában nyitva tartó állandó
postai szolgáltatásnak a szolgáltató általi megszüntetését és a postai szolgáltatások
átalakítását jelentette be. A megszűnés időpontja 2019. március 31. Az épület
önkormányzati tulajdonú, de minden berendezési tárgy felszerelés a Posta
tulajdona volt. Miután a szerződés (bérleti) felmondását kezdeményezte, azt
közös megegyezéssel megszüntettük. Tájékoztatást kaptunk arra nézve is, hogy
a szolgáltató hely a 2012. évi CLIX. törvény., valamint a 335/2012.(XII.04.)
Kormányrendelet szerint nem tekinthető Egyetemes Postai Közszolgáltatás szerinti
kötelezettségnek. A felmondásban és a szolgáltatás átalakításában nyomós érvként
hozta fel a Magyar Posta azt a tényt, hogy munkaerőhiánnyal küzdenek, nemcsak
Kisfástanyán, valamint az alacsony forgalmat is, tehát a szolgáltatás átalakítása nem
az Önkormányzaton múlt. Kezdeményezésünkre sok más lakott helyhez hasonlóan
a mobil szolgáltatást minden nap 1 órában biztosítják a korábbi postaépület előtt. A
mobil szolgáltatást teljesítő a levélfelvétel, csekkbefizetés után ellátja a kézbesítést
is azt követően 4 órában Tiszalökön végez kézbesítést. Tehát a döntés üzleti alapon,
valamint a munkaerőhiányon alapult, a szolgáltató hozta és az alapvető szolgáltatok
továbbra is biztosítottak, és mint említettem ez a fajta ellátás nem számít egyedinek
az országban.
Tiszalök, 2019. május 17.

Mező József - jegyző

Segítsen árvákon, betegeken.
Jussanak kenyérhez elegen,
Meleg takaró borítsa testüket.

Nyitott szemmel járom az utat,
Emberi szemekben szomorúság, bánat.
Elvétve akad egy erőltetett mosoly,
Majd felváltja a gond és komor.
Tébolyodott a világ,
A fényűzők nem látják,
Vagy nemigen akarják,
Egyre csak romlik a világ.
Kiknek nehéz teher nyomja
Megedzett vállukat,
Beleroppannak a súlya alatt,
Segítsd Istenem, kérlek, segítsd!
Nyújtsd ki karjaidat,
Az egész világ felé,
Lehelj szeretetet, békét,
Az emberiség felé.
Kotosz Istvánné
2019. május

6

TISZALÖKI HÍRLAP

2019. május
KÖSZÖNET A MINDENNAPOKÉRT

Szeretném megköszönni a Tiszalöki Református
Egyházközség lelkészének, a Bástya Fogyatékosok
Református Nappali Ház létét és mindennapi
szeretetteljes befogadó működését. Köszönöm,
hogy a közösségünkben még mindig vannak olyan
lelkiismeretes, hozzáértő, kedves, önzetlen segítők,
mint a „Bástya” intézményvezetője és munkatársai. Ők
azok, akik részesei minden örömünknek, bánatunknak.
Odafigyeléssel, nagy és jóságos lélekkel felemelnek
és kimozdítanak bennünket, idős és sérült embereket
a szürke és fájdalmas hétköznapok fojtogató légköréből. Ők azok, akik megmutatják, hogy az elkeseredésben is van
remény, bizodalom és jóság. Ők azok, akik már szemünkből látják, a lelkünk sebeit és gyógyírt kínálnak szeretetükkel.
Köszönöm, a felhőtlen órákat. Köszönöm a nevetés és jókedv visszatértét életünkbe. Köszönöm, az aktívabb életmódra
ösztönzést. Köszönöm, a teljes elfogadást. És végül köszönöm a megértést. Remélem, az intézmény, jómagam és a
hasonló sorsú és problémájú embereket, még évtizedekig tudja óvni, befogadni és segíteni.
Tisztelettel és köszönettel: Bástyások

Balogh Tibor utánpótlás emléktorna
Tiszalök, 2019.04.18.

Harmadik alkalommal rendezték meg Tiszalökön a
Balogh Tibor emléktornát az U13-as korosztály számára.
8 csapat részvételével rendezték meg a tornát. A csapatok
két négyes csoportban küzdöttek a továbbjutásért. A
tiszalökiek az első mérkőzésüket Rakamaz csapatával
játszották, akiktől 1-0 arányú vereséget szenvedtek. A
második csoportmérkőzést Nyírbátor csapatával vívták.
A két csapat mérkőzésén 1-1-es végeredmény született.
A hazai csapat utolsó csoportmérkőzését Tiszaújváros
labdarúgóival vívták. Gól nélküli döntetlennel zárult ez a
mérkőzés. A csoportmérkőzések után a legjobb 4 csapat
közé Tiszaújváros, Rakamaz, Nyíregyháza Spartacus,
és Balmazújváros csapatai kerültek. A 7. helyért a
Nyírbátor és Mátészalka csapatai küzdöttek meg, ahol
is a Nyírbátor csapata 1-0 arányban nyerte a találkozót.
Az 5. helyért vívott mérkőzésen a hazai Tiszalök 0-0-s
végeredmény után büntetőkkel győzte le Hajdúnánás
csapatát. A döntőbe jutásért Rakamaz Balmazújvárossal
mérkőzött meg. Ezen a mérkőzésen is gól nélküli
döntetlen született. A büntetőpárbajban Balmazújváros
csapata volt ügyesebb, így ők jutottak a döntőbe. A másik
elődöntőben a Nyíregyháza a Tiszaújváros csapatával
mérkőzött, de a felek a rendes játékidőben nem tudtak
gólt szeretni, így ismét büntetőrúgások következtek,
amiben a Nyíregyháza csapata jobbnak bizonyult. A 3.
helyért Rakamaz-Tiszaújváros mérkőzött meg. A gól
nélküli mérkőzés utáni büntetőpárbajban Tiszaújváros
csapata diadalmaskodott. A döntőben a Nyíregyháza
csapata kárpótolta a nézőket, 5-0 arányban győzte le a
Balmazújváros csapatát. Méltóképpen emlékeztek meg a
népszerű Tubura.

A torna végeredménye:
1. Nyíregyháza Spartacus 2. Balmazújváros
3.Tiszaújváros 4. Rakamaz 5. Tiszalök 6. Hajdúnánás
7. Nyírbátor 8. Mátészalka
A torna különdíjasai:
A legjobb játékos: Pusztahelyi Levente, Tiszaújváros
A legjobb kapus: Bodnár Máté, Balmazújváros
Gólkirály: Kenéz Kristóf, Nyíregyháza Spartacus
A legjobb hazai játékos: Vinginder Tamás
A tornán részt vett tiszalöki csapat: Nagy Roland,
Reszkető Gergő, Reszkető Gábor, Kóti Dániel, Kiss
János, Rácz Zoltán, Soltész Krisztián, Vinginder Tamás,
Fábián Attila, Rózsa Gábor, Szarka Gábor, Budai Márkó
Edző: Péntek Miklós
A torna támogatói: Benkő Zoltán, Gömze Sándor,
Cserés Csaba, Viola Print Kft., Vinginder Csaba, Nagy
József.

2019. május
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HÍREK AZ ÓVODÁBÓL
Tiszadadán „Nyitnikék 10 próba” sportverseny
2019. április 17.-én délután részt vettünk az Aranyalma
óvoda 6 nagycsoportosával a minden évben megrendezésre
kerülő ” Nyitnikék 10 próba” sportvetélkedőn. A 6
gyermekünk nagy izgalommal készült a versenyre,
sokat gyakoroltunk erre a napra. A gyermekek
sportfelszerelésben érkeztek az óvodába, egész nap azt
kérdezték mikor indulunk már. A tiszadadai óvodába
érkezve már vártak bennünket, megvendégeltek egy kis
sóssal és gyümölcslével. Ezt követően átsétáltunk közösen
az általános iskola tornatermébe, a verseny helyszínére.
A sportvetélkedőre a vendéglátókhoz 4 településről
érkeztek óvodák: Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszadob és
Tiszanagyfalu. A vetélkedő előtt közösen zenés tornával
melegítettünk be a felkészítő óvodapedagógusok és a
gyermekek. Ezután vette kezdetét a verseny. 10 feladatot
kellett a gyermekeknek teljesíteni, melyek játékosak
voltak, a gyermekek nagy örömére. Rengeteg mozgás
fejlesztő eszköz szerepelt a feladatokban.Anagymozgások,
finommotorika, egyensúlyérzék, kondicionális és
koordinációs képességek, állóképesség fejlesztése mind
megvalósult az akadályversenyek során. A gyermekek
megmérették magukat egyénileg, és párban is. A végén
az eredményhirdetésnél minden csapat kapott tortát,
valamint labdákat, a felkészítő pedagógusok pedig virágot.

Helyezések:
I. helyezés: Tiszanagyfalu óvoda
II. helyezés: Nyitnikék óvoda Tiszadada
III. helyezés: Napsugár óvoda Tiszadob
IV. helyezés: Aranyalma óvoda Tiszalök
V. helyezés: Tiszavasvári óvoda
Köszönetet szeretnénk mondani Szabó Veronikának, az
Idősek Gondozó Otthona vezetőjének, amiért lehetőséget
biztosított számunkra, hogy elutazhattunk a sportverseny
helyszínére.
Az Aranyalma Óvoda felkészítő óvodapedagógusai:
Széki Jenifer, Huszti Mariann

Vetélkedő környezetünkért
Tavaszi jó idő lehetőséget ad arra, hogy a szabadban
egyre több időt tölthessenek a gyermekek. Szerencsések
lehettünk, sikerült egy napsütötte délutánon - április 16.án- megrendeznünk a „Környeztünk ismerete” vetélkedőt
az óvodásoknak. Ezt a vetélkedőt a „Föld napja” tiszteletére
rendeztük. A környező településekről érkeztek hozzánk
vendégek: Tiszavasváriból, Tiszadadáról, Tiszadobról,
Tiszaeszlárról, Szorgalmatosról. 30 gyermek játszott
a Szivárvány óvoda udvarán. Játékos, gondolkodtató,
memóriát megmozgató, tevékenykedtető feladatokat oldottak
meg a gyermekek. Szükségük volt az összpontosításra,
az együttgondolkodásra, a csapatjátékra. A játékokat
úgy állítottuk össze, hogy a már meglévő ismereteiket
használják, és új ismereteket is szerezzenek környezetükről,
állatokról. Hat állomáson mutathatták meg tudásukat, ügyességüket. Az egyik játékban a gyermekek figyelmét felhívtuk
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, hiszen az újrahasznosítással sokat tehetünk Földünk jövőjéért. A játékokat az
óvodapedagógus munkatársnőkkel készítettük: Kis Erzsébet, Huszti Mariann, Nagy Sándorné, alkotta meg a szükséges
eszközöket, ajándékokat. A vendég gyermekek, óvodapedagógusok örömmel vettek részt a délutánon, hiszen nem volt
szükség semmilyen felkészülésre, csak az eddig szerzett tudásra, és a játékkedvre. Minden gyermek és kísérő felnőtt
személyes ajándékot kapott, a csoportjuknak is vittek haza játékokat. Köszönjük a Complex Cégcsoport vezetőjének,
Dan Tamásnak a vetélkedő megvalósításához támogatását.
Pócsik Erika
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Telekis tanulók a
rendészeti és katasztrófavédelmi versenyen

Ebben az évben is megrendezésre került az Országos
Rendészeti Csapatverseny, amire 65 iskola nevezett az
országban. Mivel az országos döntőbe mindössze 20
csapat juthat, így regionális válogató versenyt tartottak
öt helyszínen, azonos időpontban. A Nyíregyházi SZC
Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma rendész tanulói idén is neveztek és nagy
lelkesedéssel készültek a megmérettetésre. Tanulóink a
Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban mérettetek meg
március 21-én, további 16 iskola csapatával együtt. A
TELEKIS csapat tagjai Balázsi Dániel 11. B, Csizmadia
Lili 12. B, Kiss Kinga 10. B és Kóka Sándor 12. B osztályos
tanulók, kisérőjük Drótár Attila rendőr őrnagy úr volt. A
befektetett munka sikert hozott, mivel a fizikális felmérőn
és erőnléti gyakorlatokon nyújtott teljesítményük alapján
mindannyian kiválóan teljesítettek, ami a továbbtanulási
felvételi eljárásban elismerésre kerül. Az országos
döntőbe jutás sajnos nem sikerült, a szoros eredmények
miatt zsúfolt középmezőnyben végeztek. Azonban ez
nem szegte kedvét a gyerekeknek és a következő tanévben
megrendezésre kerülő versenyre már most készülnek.

2019. május

Április 2-án került megrendezésre a Megyei
Közlekedésbiztonsági Verseny, amit Nyíregyházán
tartottak a Tünde úti vizsgaközpontban. Iskolánk első
alkalommal vett részt ezen a versenyen. A tanulóknak
KRESZ, elsősegélynyújtás és vezetési feladatokban kellett
számot adni tudásukról. Három kategóriában (kerékpáros,
moped és személyautó) lehetett nevezni, természetesen a
vezetői engedély megléte feltétel volt. Iskolánk csapata
két tanulóból állt, Erdősi Márk 10. D és Kóka Sándor 12.
B osztályos tanulókból, akiket Dankó Ferenc kollégánk
kisért a versenyre. A gyerekek jól szerepeltek, és sok
tapasztalatot gyűjtöttek, hogy jövőre dobogós helyen
végezhessenek. A Megyei Katasztrófavédelmi Ifjúsági
Verseny április 10-én került megrendezésre a nyíregyházi
Erdei tornapályán a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség szervezésében, ahol négy járásból
nevezhettek az iskolák általános és középiskola
kategóriában. A Nyíregyházi SZC Teleki Blanka
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumát
egy 5 fős csapat képviselte. Molnár Máté és Nagy Csaba
11. B, Linter András 12. B, Lakatos Alex és Tóth Zsolt
11. C osztályos tanulókat Halmi Lászlóné készítette fel,
és kísérte el a versenyre. A pálya 22 állomásból állt,
ahol elméleti és gyakorlati tudásukról is számot kellett
adniuk a csapatoknak. A hagyományos veszélyhelyzetek
kezelése mellett környezetvédelmi, ár- és belvízvédelmi,
valamint közlekedésbiztonsági feladatokat is meg kellett
oldaniuk. Iskolánk csapata néhány ponttal maradt csak
le a dobogóról, teljesítményükért mindenképpen dicséret
illeti őket. Ezúton is köszönetet mondunk Drótár Attila
rendőr őrnagy úrnak, a Tiszalöki Országos Büntetésvégrehajtási Intézet dolgozóinak, Juhos László úrnak a
Térségi Önkéntes Tűzoltóság képviselőjének, valamint a
Tiszavasvári Önkormányzati Tűzoltóság munkatársainak,
akik a csapatok felkészülését segítették.
							
Jancsó Adrienn „szakmás” munkaközösség-vezető

Hírek a művészetiből
2019.április 29-én iskolánk zongora tanszakos növendékei ismét
egy nívós zongoraversenyen vettek részt. Kisvárdán a Weiner
Leó Művészeti Iskolában. Neves zsűri előtt mutathatták be
tudásukat és tehetségüket.
Nagyon szépen szerepeltek, nagyon büszkék vagyunk rájuk.
Gedeon Zsófia Anna I. korcsoport – dicséretes szereplés
Bakó Zsombor I. korcsoport – III. hely
Mészáros Zsanett II. korcsoport – III. hely
Nagy Réka Fruzsina III. korcsoport – II. hely
A továbbiakban is sok sikert és hasonló lelkesedést kívánunk
számukra.
Horváth Éva zongora tanárnő

2019. május
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Pedagógusnapra
Szeretettel
köszöntjük
a
tanítókat,
tanárokat,
óvodapedagógusokat,
az
oktatási
és
közművelődési
intézmények
valamennyi
munkatársát
pedagógusnap
alkalmából.
Nehéz és tiszteletreméltó pályát választottak. Útjuk során
fél lábbal a mennyországban érezhetik magukat, fél lábbal
pedig a pokolban. Egyszerre állnak köztiszteletben,
szeretetben, ugyanakkor bármikor kerülhetnek nehéz,
megalázó helyzetbe. Hiszen kiszolgáltatottak gyereknek
és szülőnek egyaránt. Mindennap meg kell felelni az
elvárásoknak, elsősorban a saját maguk által felállított
mércének, másodsorban a gyerekek, a szülők és a
pedagógus társaik elvárásainak. Nem könnyű feladat.
Naponta, óránként sok-sok szempárral szembenézni,
hitelesnek maradni, érdeklődést fenntartani és a tudást
átadni. Nem elég a lexikális tudás, egyéniségnek, jó

Ballagás 2019
„Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, rohannak az évek
Búcsút mondunk, múló diákévek.”
/Ernest Hemingway/
A
Nyíregyházi
SZC Teleki Blanka
Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája
és
Kollégiuma
ebben
az
évben
is a tanulmányok
lezárását egy ünnepi
eseménnyel,
a
ballagással
kezdte
meg. Rendészet, turisztika, hegesztő,
eladó, festő, mázoló, tapétázó
ágazatok/szakmák
képviselői
adhatnak számot majd tudásukról.
A ballagás napján az alsóbb évesek
kidekorálták a végzős osztályok
osztálytermeit, a folyosókat, az
udvart és a kaput. Virágba borultak
a falak, padok, virágkeretet kapott a
tábla, az ajtó és ablakok. Erre a napra
a gyönyörű virágok elfeledtetik
a diákokkal az iskolai tanórák
komolyságát, fegyelmét. A fiatalabb
diákok tevékenyen kiveszik a
részüket a rendezvény sikeres
lebonyolításában. Ők szerzik a
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embernek kell lenni. Amikor a napi gondok és problémák
kedvüket veszik, Önök is gondoljanak a mosolygó,
sikerektől boldog gyermekarcokra és a szülők szűnni
nem akaró vastapsaira. A jó pedagógus optimista, kissé
idealista, mert hiszi, hogy képes a világot szebbé és
jobbá tenni. Az Önök kitartó és becsületes munkája
által felnő majd egy új generáció, és az értékek, a tudás,
egymás tisztelete, elfogadása, szeretete, a társadalmi
életen belül megfelelő helyre kerülnek. Kívánjuk,
hogy mindennapjaikat hassák át az apró örömök és
sikerek. Naponta ölelje át Önöket szerető gyermekkéz,
nézzenek fel ragyogó, hálás gyermekszemek és kapjanak
a szülőktől elismerő szavakat. Mert kell az elismerés,
kell a szeretet, hogy meg tudjuk vívni a mindennapok
csatáit.   Kívánunk további sok sikert, nagyon sok erőt,
kitartást, jó egészséget.

virágokat, ötletet adnak a dekoráció
kivitelezéséhez. A fiúk a nézőtérre
székeket hordanak, hogy a szülők,
rokonok, barátok kényelmesen
nézhessék végig az ünnepséget. A
végzős osztályok ballagási dalokat
énekelve, a búcsúztató osztályoktól
kapott egy szál virággal vonultak az

osztálytermekből az udvarra, ahol
az ünnepélyes búcsúztatásra került
sor. A ballagó osztályok képviselői
átadták az iskolazászlót az alsóbb
évfolyam képviselőinek.
Kiss
László igazgató úr ünnepi beszédet
mondott, majd az osztályok
legjobbjainak könyvet adott át.
Ebben az évben könyvet kaptak:
12. B osztály Rendészet, turisztika
Osztályfőnök: Eszenyiné Zólyomi
Andrea
- Zilahi Vanda
- Kóka Sándor
- Budai Fanni
- Farkas Alexandra

Tiszalök Város Önkormányzata
- Csizmadia Lili
11. C osztály Hegesztő
Osztályfőnök: Fehér Zoltánné
- Béres Attila
- Zikor Szabolcs
- Tihor Milán
- Vass Dániel
11. D osztály Eladó
és festő, mázoló,
tapétázó
Osztályfőnök:
Nagyné Sipos
Marianna
- Bársony Tünde
- Nagy Dávid
Az eseményt ünnepi
szavalat és léggömbök
röptetése tette még
emelkedettebbé.
Ballagáskor
mindenkit különös hangulat kerít
hatalmába, sokan elérzékenyülnek
a megható eseményen. A virágok
átadása szemet gyönyörködtető
esemény.
Természetesen
nem
szabad elfeledkezni arról sem, hogy
az iskola nem lehet sikeres a szülők
hozzájárulása,
együttműködése
nélkül.
Ennek
elismeréseként
intézményünk
a
ballagáson
köszönetet mondott a szülőknek is.
Ünnepélyünk végén az osztályok
osztálytermeikbe vonultak, ahol
elbúcsúztak
osztályfőnökeiktől,
diáktársaiktól.
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HÍREK A KOSSUTHBÓL

Erdélyben jártak a Kossuthosok a Határtalanul pályázat keretében
„Irodalmi arcképcsarnok – költők és írók nyomán”
Vasárnap este már útra készen voltam Erdélybe, csomagjaim összepakolva, csak a másnap reggelt vártam. Korán kellett
kelnem, mivel már reggel 5 óra 45-kor a busznál kellett lenni. Az indulás napján már nagyon izgatottan mentem ki a buszhoz
anyáékkal. A busz indulása után minden gyerek integetett a szüleinek. Pár óra elteltével kevés várakozás után Vállajnál
átléptük a határt. Az első település, ahol megálltunk, az Nagykároly volt, ahol megnéztük a Károlyi-kastélyt. A következő
látnivaló Érmindszenten volt. Itt Ady Endre szülőházát látogattuk meg, ahol elhelyeztük az emlékezés koszorúját is. Ezt
követően megtekintettük az emlékházat is. Ezután Kolozsvárra indultunk, ahol a Szent Mihály templomot csodálhattuk meg,
majd Mátyás király emlékműve előtt készítettünk csoportképet. Természetesen az igazságos király szülőházát is felkerestük.
A városnézés közben megérkeztünk a Házsongárdi temető bejáratához. Itt Dsida Jenő síremléke előtt megemlékeztünk,
s egy koszorút hagytunk magunk után. Ezután Szovátára mentünk. Sok utazás után késő este érkeztünk meg. Először az
étterembe mentünk, ahol bőséges vacsorával vártak minket. Finom volt az étel. Ezt követően jelentkeztünk be a panzióba,
ahol elfoglaltuk a szobáinkat. Mindenki nagyon fáradt volt már ezután a hosszú nap után és hamar el is aludtunk.
Benkő Zoé
Második napon a felsősófalvi általános iskolába látogattunk el. Személy szerint nekem ez volt a kedvenc eseményem ezen
a napon. A negyedikes diákok már feszült figyelemmel vártak bennünket. Mikor beléptünk sok csillogó szempárral találtuk
szembe magunkat. Mi is meghatódva hallgattuk meg a mindennapjaikról a beszámolókat. Majd a csodaszép énekhangjukkal
kápráztattak el minket. Két dalt adtak elő furulya és gitár kíséretében. A műsor után átadtuk a nekik készített ajándékainkat,
s egy kicsit beszélgettünk is velük. A következő úti cél a parajdi sóbánya volt. Bátran kijelenthetem, hogy nagyon sokan
közülünk ezt várták a legjobban. A bánya hatalmas volt, játszótér, kalandpark díszítette az önmagában is gyönyörű és
érdekes bányát. Az egyéni felfedező túra után, közösen elindultunk megkeresni a templomot, ahol elénekeltük a Székely
himnuszt. Ezek után a kalandok után elindultunk Korondra. Itt megcsodálhattuk a népi kirakodó vásárt. Volt, aki emlékként
itt vásárolt szeretteinek ajándékot. Volt, aki a helyi specialitást, a kürtős kalácsot is megkóstolta. Miután a településen
végigsétáltunk, visszautaztunk a szállásunkra.
Szegedi Petra
A harmadik napra kitisztult az idő, kisütött a nap. Ekkor több gyönyörű templomban is megfordultunk. A legelső a
Csíksomlyói kegytemplom volt, amelynek a belseje gazdag díszítéssel kápráztatott el minket. A Szűz Mária szobor lábát
megérinthette az, aki szerette volna, s kérhetett is tőle. A következő állomásunk a Gyergyószentmiklóson lévő örmény
templom volt, melynek az egyházi vezetője elmesélte az örmények történelmét, s beavatott a szent építmény történetébe
is. Legnagyobb meglepetésünkre mutatott nekünk egy ereklyetartót, amelyben egy szent csontdarabját tekinthettük meg.
Innen élményekkel eltelve utaztunk tovább Karcfalvára, az erődtemplomhoz. Először csak körbejártuk az erődítményt, majd
az idegenvezetőnk segítségével be is jutottunk a templom belsejébe. Szerencsére az erődtemplomhoz tartozó gyilokjárón
is végigsétálhattunk. Végül a Bucsin-tetőn átkelve értünk a szálláshelyre. Fáradtan, de mégis élményekkel gazdagabban
foglalhattuk el a jól megérdemelt helyünket, az ágyainkat.
Aranyász Amira
A csütörtöki napon Székelyföld szívébe, Székelyudvarhelyre látogattunk el. A több mint 600 éves múltra visszatekintő város
központjában található az Emlékezet parkja elnevezésű szoborpark, ahol tisztelegtünk történelmünk nagyjai előtt, majd a
mellette lévő templom megtekintése után a Római katolikus főgimnáziumhoz sétáltunk el. Megcsodáltuk a Benedek Elek
Tanítóképző épület szecessziós díszítéseit. Itt a programunkat egy finom fagylalt elfogyasztása koronázta meg. A visszafelé
vezető úton Szejkefürdőn megálltunk, s tettünk egy kitérőt Orbán Balázs sírjához. A faragott székelykapuk sora alatt értünk
fel a domb tetejére, ahol a sír állt. A kapumúzeum megtekintése után rövid megemlékezést tartottunk, melynek része volt,
Orbán Balázs síremlékének megkoszorúzása is. Ezt követően a Farkaslakán található Tamási Áron emlékműhöz utaztunk.
Délután a Medve-tó körül tettünk egy rövid túrát. Megtudtuk, hogy a tó alakja hasonlít egy kiterített medvebőrre. Este
szomorúan szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a csomagjainkat össze kell pakolnunk, mert másnap indulunk haza.
Medve Dávid
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A hazafelé vezető úton még Koltón megálltunk, ahol a Teleki Sándor gróf kastélyát néztük meg, ahol a reformkor híres
költője Petőfi Sándor háromszor is megfordult anno. A látogatások közül a legemlékezetesebb, amikor a költő fiatal házasként
feleségével, Szendrey Júliával itt töltötte a mézesheteket. A parkban ennek emlékére egy szobrot is állíttattak, amely előtt
a Szeptember végén c. verset szavaltuk el. Megnéztük még Petőfi régi kőasztalát, ahol a az imént említett versét is írta. A
kastély felújítás alatt áll, ezért oda nem tudtunk bemenni. Innen már a csengersimai határátkelő volt a cél. Gyorsan átértünk.
Az esti vacsora alatt már szüleinknek meséltünk a kiránduláson szerzett élményeinkről.
Tóth Panna Petra
Ez az öt nap számomra nagyon szép élményekkel teli volt! Ráadásul a Bucsin-tetőn buszozva a távolban még egy medvét
is láttunk. Nagyon jól éreztem magamat, sokat nevettünk, szép helyeken jártunk, a táj gyönyörű volt. Még ehhez hasonló
látványban nem volt részem. Erdély mesés dolgokat rejteget mindenki számára. A helyiek mérhetetlen türelemmel,
kedvességgel és szeretettel fogadtak minket. A kultúrájuk, a szokásaik megőrzését elsődleges feladatnak tartják, ezért is
érezhettük azt, hogy határon túl, de mégis itthon vagyunk. Ez meghatározó élmény volt számomra, s az út alatt megváltozott
az értékrendem is.
Horváth Zsófia Eszter

Hálát várunk
„ Hálát várunk. Reménykedünk. Várjuk a szerelmet.
Várjuk az esküvőt, a bézs színű házat, a gyereket. Aztán
a gyereket megfésüljük, magunk mellé állítjuk, képeket
készítünk, és a csodálatos fotókat kirakjuk a nappaliba,
hogy amikor majd átjönnek az emberek, mindenki
bennünket irigyeljen, és azt mondják: de szép család.
Aztán amikor hazamennek, elmondják az ismerőseiknek,
hogy ezek milyen szépen élnek. Várunk mindig valamit, és
amikor ott van, akkor nem tudunk vele mit kezdeni. Szentül
hisszük, hogy akarjuk, de nem lesz jobb tőle az életünk. És
közben végig a remény dolgozik bennünk a legerősebben.
De a remény még soha nem tett jóvá semmit. Lenyomatok
vagyunk. De nem maradunk itt örökre.„ Írta Szentesi Éva
író, rákellenes aktivista, Ő Tiszalök szülötte, akire igazán
büszkék lehetünk.
Mondatairól eszembe jut, hogy mindenkinek szüksége
lenne egy helyre, ahová elbújhatna a világ elől, ahová
időnként elmenekülhetne, legyen ez egy erdei kis ház, egy

vízpart nyaraló, egy kis kunyhó, egy távoli hegy, egy sátor,
egy rejtek, egy zug, egy kert vége vagy csak egy puha zug
a lakásban. Nehéz azt megmondani és tudomásul venni,
hogy az ember halandó, hogy egyszer csak így vagy úgy,
de eljön a vég, és nem fog előtte kopogtatni. Gyerekként
mindenkinek hős az apja és tündérkirálynő az anyja, és
ahogy az idő is múlik, úgy változik meg minden. Már
másként látjuk a szüleinket, testvéreinket, és ugye nem
lesz jobb tőle az életünk sem. Szinte egész életünkben
várakozunk, várunk valamire, várunk valakire. Szívünk
remegve reménykedik, hogy jó és szép lesz az élet, hogy
úgy sikerül minden, ahogy azt régen elterveztük. Hogy
is szokták mondani „ember tervez a sor meg végez”. Mai
modern szókimondó, mély érzelmeket és igazságokat
feltáró keserédes regény ez az új könyv. Ajánlom nemcsak
fiataloknak, mindenkinek. Olvassák el Szentesi Éva
könyvét: „Pedig olyan szépen éltek”, garantálom nehéz
lesz letenni.
Bodnár Gáborné
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Áprilisban házasságkötés
nem történt.

Király Sándor és felesége, Stockl Margit 60 évvel
ezelőtt, 1959. május 16-án kötött házasságot.
Csikósné Juhász Erika anyakönyvvezető
és Földes Gábor római katolikus plébános
előtt
megerősítették
fogadalmukat.
Gyémántlakodalmuk
alkalmából
szívből
gratulálunk, jó egészséget kívánunk nekik!
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